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POKAŻ, CO POTRAFISZ! – Dzień Dziecka w Galerii Katowickiej

O tym, że w każdym dziecku drzemie jakiś talent, wiedzą wszyscy - jeśli już go odkryło,
albo przeciwnie, jeszcze go nie poznało, już 3 czerwca w Galerii Katowickiej będzie okazja,
by wystąpić na scenie i zaprezentować… co tylko dziecku przyjdzie do głowy. Każdy
odważny maluch, który pojawi się na scenie, otrzyma nagrody. Z okazji Dnia Dziecka na
najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji – występy na scenie, spotkania i zabawy z
youtuberką Tunią, gry, konkursy, muzyczna bitwa zespołów i szalone zdjęcia w fotobudce.
Dziecięce święto rozpocznie się o 11.00 i potrwa do 19.00.

3 czerwca najważniejszymi klientami w Galerii Katowickiej będą dzieci. Właśnie z myślą o nich na
parterze centrum handlowego, w okolicy salonu EURO RTV AGD, powstanie duża scena, na
której już w samo południe wystartuje talent show, prowadzony przez znaną yotuberkę Tunię.
Każde dziecko będzie mogło wyjść na scenę i zaprezentować to, co samo zechce.
- Skakanie, śpiew, wierszyk, opowiadanie dowcipów lub piękny
układ taneczny? A może show do muzyki z playbacku? Nie ma
żadnych ograniczeń – każde dziecko ma jakiś talent, odkryty lub
czekający na odkrycie. Wystarczy, że odważy się wyjść na scenę i go
zaprezentuje. Nagrodzimy wszystkie odważne maluchy, a te
najbardziej utalentowane, pod koniec dnia, stoczą prawdziwą
muzyczną bitwę zespołów pod okiem jurorki Tuni – mówi
Aleksander Poltier, marketing manager Galerii Katowickiej.
Występom na scenie towarzyszyć będą także inne atrakcje. Tunia
zabierze dzieci w bajkowy, roztańczony i rozśpiewany świat. Zaprosi
też na mini - koncert oraz nauczy tekstu do jednej ze swoich
piosenek, którą wykonają wspólnie na zakończenie dnia. Oprócz
tego odbędą się różnorodne animacje taneczno - ruchowe, zabawy
z nagrodami, konkursy, Zumba Kids, można też będzie obejrzeć
pokazy magicznych sztuczek. Gościem specjalnym będzie sobowtór Michaela Jacksona, który
zaprosi dzieci do wspólnego śpiewania największych muzycznych hitów gwiazdora. Będą
szczudlarze z balonami i słodkimi upominkami, a także fotobudka, gdzie każde dziecko bezpłatnie
będzie mogło zrobić sobie zdjęcie. Pojawią się też stanowiska do malowania buziek.

www.galeriakatowicka.eu

Około 16.00 zakończy się casting do talent show – z 10 dzieci, wyłonionych w trakcie akcji,
utworzone zostaną dwa zespoły, które wezmą udział w finale. Ten odbędzie się około 17.30 i
będzie zwieńczeniem świętowania Dnia Dziecka. Po występie zostaną wręczone nagrody, nastąpi
też pożegnalne muzyczne wejście Michaela – na zakończenie będzie także możliwość zrobienia
sobie pamiątkowego zdjęcia na specjalnej ściance.

Serdecznie zapraszamy – wszystkie atrakcje, przygotowane w ramach świętowania Dnia
Dziecka, są bezpłatne.

****
Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Tiger. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną
w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i
podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje kompleks biurowy
Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej, odpowiada spółka Apsys
Polska.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu

*****

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Dźwigoń
agad@openmedia.pl
+48 698 618 575
www.galeriakatowicka.eu

